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  : قواعد الخروج من السوق

  أداة للدخول إلى السوق

  

  

دراسـة قواعـد    أن يقومـوا أوالً ب    يتعين على المستثمرين قبل الدخول فى سوق مـا          

، فليس هناك من شخص يرغب فى الدخول فى سوق ما ثم يجد نفسه قد               االخروج منه 

  . علق بها

  

وفى واقع  . شروعات أنشطة أصحاب الم   - أو ال ينظم   -وال يعترف القانون المصرى     

 “  "أصـحاب المـشروعات  "األمر ليس هناك ترجمة وحيدة فى اللغة العربية للفظ 

Entrepreneurs” ات المشروعروح إقامة" أو" “ Entrepreneurship”. فليس

ـ   كافة الجوانب التي  هناك من لفظ واحد فى اللغة العربية يحيط ب         "  عبـارة    ا تدل عليه

ا اللفظ باللغة االنجليزية المتقدم ذكره يـشير إلـى   ، ذلك ألن هذ   "أصحاب المشروعات 

كـذلك إلـى    المبادرة، و اتخاذ  ، واالستعداد لتحمل المخاطر، و    هالريادة فى مجال بعين   

 القواعد العامة التى تنطبق على األنشطة       ومن ثم نجد    . مرين فى تلك المجاالت   المستث

وغير ذلك من القوانين ذات     التجارية التى ينظمها التقنين التجارى أو قانون الشركات         

  .الصلة، تنطبق على أنشطة أصحاب المشروعات 

  

هـو   ،)من قبيـل القيـاس    (روعات،  شالقانون الوحيد الذى ينطبق على أصحاب الم      و

ية الصغر،  ه بشأن تطوير المشروعات الصغيرة والمتنا     ٢٠٠٤ لسنة   ١٤١القانون رقم   

سسات الصغيرة والمتناهيـة     المشروعات والمؤ  ذلك ألن هناك بعض أوجه الشبه بين      
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جوانب، من حيث حجم المؤسسة والدور الرئيسى الذى يلعبه صاحب          الصغر من عدة    

وهناك جوانب أخرى ال تجد محلها من التطبيـق         . فى تحقيق نجاحها   المشروع الفرد 

وبالنظر إلى ما   . على أصحاب المشروعات، بينما تنطبق على المشروعات الصغيرة       

 ، أو تعديله، ذلك القانون الذى ينبغى        ١٤١ى إلغاء القانون رقم     تقدم فنحن ال نرغب ف    

  ).المشروعات(أن يستمر فى التطبيق على المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر 

  

وكما أشرنا فليس هناك من قوانين خاصة تنطبق على أصـحاب المـشروعات، بـل          

قواعد نجدها فـى    وهذه ال . تنطبق القواعد العامة على الخروج من السوق بشكل عام        

  .قانون الشركات وفى التقنين التجارى

  

تنطبق القواعد العامة للخروج من السوق على أصحاب المشروعات، وهذا على النحو            

  : التآلى

  جبارىالخروج الطوعى والخروج اإل

   الخروج الطوعى-١

يجوز لصاحب المشروع طبقاً لمسار الخروج الطوعى، وبمبادرته الخاصة، أن يقرر           

يع وذلك لرغبته فى عدم االستمرار فى ذلك المجال من مجاالت األنـشطة، أو أن               الب

  . يبيع مؤسسته أو مشروعه لصاحب مشروع جديد يرغب فى الدخول إلى السوق

  

كما يجوز، طبقا لقواعد الخروج الطوعى، للمؤسسة أو للمشروع الذى يتخـذ شـكل              

لتقدم بطلب إلى المحكمـة، أو       المحدودة أو شركة المساهمة ا     ةالشركة ذات المسؤولي  

اتخاذ قرار فى اجتماع المساهمين بتصفية المشروع بسبب خسارة ما يفـوق نـصف              

  .رأسماله

  



 3

   الخروج اإلجبارى-٢

  حيـث يطلـب دائنـو      تتخذ التصفية اإلجبارية طبقا للقانون المصرى شكل اإلفالس       

أكان هذا  إشهار إفالسه سواء      من المحكمة  اإلفالس بموجب دعوى    صاحب المشروع 

المشروع يعمل كملكية فردية أو كشخص فرد أو كشركة، وذلك بسبب عـدم وفائـه               

وبمجرد صدور الحكـم بـاإلفالس يخـسر صـاحب          . هاللوحعند  بديونه والتزاماته   

المشروع بعضاً من حقوقه المدنية التى ال يستردها إال إذا رد إليه اعتبـاره بموجـب                

  . حكم من المحكمة

  

لنـسبة  د من التفصيل المصاعب التى تكتنف كال الـسبيلين با         نستعرض األن بمزي  و

  . لكى يخرج من السوق علصاحب المشرو

هناك مشكالت مختلفة قد تواجه صـاحب المـشروع لكـى           . مسار الخروج الطوعى  

يخرج طوعاً من السوق، وسأعطيكم بعض األمثلة على حاالت التأخير والمـشكالت            

  . الخروج الطوعى من السوقالتى قد تواجه صاحب المشروع فى مجال

رض ليقيم عليهـا مـشروعه أو       أربما يكون قد خصص لصاحب المشروع قطعة        . أ

ما يكون هذا التخصيص قد منح له على أساس أسعار تفضيلية أو طبقـاً              بورشته، ور 

  .لشروط معينة تقترن بهذا التخصيص

ـ  آإن نقل التخصيص من اسم صاحب المشروع إلى صاحب مشروع           . ب  ةخر عملي

بيروقراطية معقدة، وعلى وجه الخصوص إذا ما كان الغـرض الـذى مـن أجلـه                

خصصت األرض لصاحب المشروع األول يختلف عن غرض صـاحب المـشروع            

  :الثانى، على سبيل المثال

إذا كانت قطعة األرض قد خصصت بغرض بناء ورشة لحام، بينمـا يريـد               •

اسـتخدامها  ألول  اصاحب المشروع الجديد الذى يخلف صاحب المـشروع         

 .كورشة إلصالح السيارات أو إلصالح أجهزة تكييف الهواء
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عقبة أخرى تعترض طريق الخروج بيسر من السوق وهى تـسوية ضـرائب             . جـ

الدخل واألهم من كل ذلك تسوية أقساط التأمينات االجتماعية على المـوظفين الـذين              

من السهل تماماً   و. كانوا يعملون لدى صاحب المشروع الذى يريد الخروج من السوق         

دون تحقق ذلك على    " الجتماعية وضريبة الدخل الواجبة   تسوية أقساط التأمينات ا   "قول  

 وتتوقف عادة على دفـع      أرض الواقع، ذلك أن تلك التسوية تستغرق وقتاً طويالً جداً         

 وهذا األمر يجعلنا نفكر فى طريقة أخرى لفرض         .غرامات تأخير عند إغالق الملفات    

نات االجتماعية على أصحاب المشروعات، ومن أمثلة ذلك النظام المتبـع           أعباء التأمي 

  .بالنسبة لشركات المقاوالت، أو أن يكون هذا النظام قائماً على أساس الدخل السنوى

  

من السوق  بيسر  لية لتسهيل الخروج    آبناء على ما تقدم فإنه من األهمية بمكان صياغة          

بالنسبة لصاحب المشروع الذى يريد الخروج طوعاً من السوق وذلك فيما يتعلق بنقل             

تخصيص األراضى والتراخيص والتسوية السريعة لمستحقات الـضرائب التأمينـات          

  .االجتماعية

  

  .جبارى من السوقمسار الخروج اإل

 الحكم بـشهر   لن نخوض فى تفاصيل آلية شهر اإلفالس، بل نقصر تركيزنا على آثار          

 التجـارى   ن من التقنـي   ٦٠٤ إلى   ٥٨٦ تعالج المواد    .اإلفالس على صاحب المشروع   

  :تلك اآلثار، ونتعرض فيما يلى أدناه إلى أكثر تلك اآلثار أهمية

 وبموجبها يكون للمحكمة الحق فى أن       –تقييد حركة الشخص المشهر إفالسه       •

وهذه المدة قابلـة    ( الزمن   خص بأال يغادر البالد لمده معينة من      شتأمر هذا ال  

 .أو تحديد إقامته فى مسكنه) للتجديد
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يجوز للشخص الذى حكم بشهر إفالسه أن يطعن على حكم المحكمـة، إال أن               •

الحكم إال إذا حكم بصحة الطعن وعدم       تنفيذ  هذا الطعن قد ال ينتج عنه إيقاف        

 .تأييد الحكم

امته إال إذا حـصل     ال يجوز للشخص المحكوم بشهر إفالسه أن يغير محل إق          •

 .على إذن بذلك من القاضى

توقف بعض الحقوق المدنية والسياسية بالنسبة للشخص المحكوم بشهر إفالسه           •

 : ومن أمثلة تلك الحقوق ما يلى

ال يجوز له االنتخاب أو ترشيح نفسه لالنتخاب ليكون عضواً فى أى مجلـس                . أ

  . أو اتحادات مهنيةأو المجالس المحلية أو غرفة التجارة) البرلمان(تمثيل 

يجوز انتخابه ليكون مديراً أو عضواً فى مجلس إدارة أى شـركة ، وال                ال . ب

تجارية أو  الوكالة  المصرفية أو   العمال  عمل من األ  يجوز له االنخراط فى أى      

 إال  ،أعمال التصدير أو االستيراد أو السمسرة أو شراء وبيع األوراق الماليـة           

 .م صادر عن المحكمةإذا رد إليه اعتباره بموجب حك

ال يجوز له إدارة أموال الغير، ولكن يجوز له بإذن من المحكمة أن يـدير               . جـ

  .أموال أوالده القصر

الشخص المحكوم بشهر إفالسـه     تغل يد   بمجرد صدور الحكم بشهر اإلفالس      . د

  . إدارة ممتلكاته وأمواله أو التصرف فيهاعن

إفالسه أن يسدد ديونه أو يقبض      ال يجوز للشخص بعد صدور الحكم بشهر        . هـ

  .مستحقاته

هناك معامالت أخرى ال يجوز السماح له بها أو تمكينه منها وال يجـوز لـه                . و

االحتجاج بها فى مواجهة دائنيه اعتباراً من تاريخ توقفه عـن الـسداد وتـاريخ               

  ).فترة الريبة(صدور الحكم بشهر اإلفالس 
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  .تواريخ استحقاقهاحلول  تقديم التبرعات وسداد الديون قبل -١    

  . للتسويةالك المتفق عليهت سداد الديون الحالية بطريق غير -٢    

  . إضافيةة إنشاء رهن أو ضمان-٣    

  

ستمر إلى أن يرد للـشخص      يوكما أشرنا من قبل فإن آثر شهر اإلفالس          •

 .المحكوم بشهر إفالسه اعتباره

 . مسألة رد االعتبار٧٢٤ إلى ٧١٢تغطى المواد  •

عتبار مسألة فى غاية األهمية بالنسبة للشخص الذى حكـم بـشهر            رد اال  •

" الوصـمة "إفالسه ذلك أنه يستعيد به مكانته االجتماعية وأنه يزيل عنه           

 .التى لحقت به فى مجال العمل التجارى

 : يجوز تحقيق رد االعتبار عن طريق واحد من سبيلين  •

  .بحكم القانون  . أ

 .بأمر المحكمة . ب

 نون يقع بعد انقضاء ثالث سنوات من تاريخ قفـل         رد االعتبار بحكم القا    •

 .التفليسة

 :يقع رد االعتبار بموجب حكم المحكمة عندما •

 الذى حكم بشهر إفالسه فى تسوية مـع كـل           يدخل الشخص   . أ

  .دائنيه وينفذ كل شروط  التسوية

أن  إذا ما أثبت الشخص الذى حكم بشهر إفالسه للمحكمـة            . ب

م جميعاً موافقون على رد     دائنيه قد أحلوه من كل ديونه، وأنه      

 .اعتباره إليه
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  .يتعين مالحظة أن رد االعتبار ال يجوز فى حالة ما إذا كان اإلفالس تدليساً

  

 وهذا  .اإلفالس بالتدليس جريمة توقع على مرتكبها عقوبة السجن        :اإلفالس بالتدليس

الشخص لن يرد إليه اعتباره إال بعد انقضاء خمس سنوات مـن            

  .وبة السجن المحكوم بها عليهتاريخ قضائه عق

  

نفا فإن الشخص المحكوم بشهر إفالسه سواء أكان صاحب مشروع مـن            آكما ذكرنا   

، كما يعتبـر    )وليس ميتاً جسدياً  (من وجهة نظر الحالة المدنية      " ميتاً"عدمه فإنه يعتبر    

يتضح من هذا العرض الموجز اآلثر السلبى على صـاحب          . ميتاً اجتماعياً واقتصادياً  

  .  شهر اإلفالس فى مصرتالمشروع الذى يخضع إلجراءا

  

ومن أسف أنه من الصعوبة بمكان صياغة آليات لرفع هذا الوضع ألن األمر يتطلـب               

والبديل الوحيد المتاح ربما يكون إصدار قـانون خـاص          . تعديالً فى التقنين التجارى   

يتـضمن  يحكم أصحاب المشروعات فى مصر وينطبق عليهم، ذلك القـانون الـذى             

القواعد الخاصة بالخروج من السوق عن طريق التصفية اإلجبارية وذلـك بتبـسيط             

. قواعد التصفية اإلجبارية والحد من شدة اآلثار السلبية الناجمة عن شـهر اإلفـالس             

ومن ثم صياغة القواعد التى تنطبق على أصحاب المشروعات من األحكـام العامـة              

  . للتقنين التجارى بشأن اإلفالس
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  سمير حمزة 

  محام 

  هماحلمى وحمزة وشركا

  العالمى  التجارة  مبنى مركز –عضو فى بيكر وماكنزى 

   كورنيش النيل ١١٩١

  الطابق الثامن عشر

  جمهورية مصر العربية –القاهرة 

  ٦/٥/٤/٣/٢/٠٠٢٠٢٥٧٩١٨٠١: تليفون

  ٠٠٢٠٢٥٧٩١٨٠٨: فاكس

com.bakernet@hamza.m.mirSa  

  

حلمى وحمزة وشركاهما عضو فى مكتب بيكر وماكنزى الدولى، وهو شركة محاماة            

   .سويسرية

  




